
Prijavljujem 
dolazak obitelji

a to su mama

tata

dijete (ime i broj godina)

dijete (ime i broj godina)

dijete (ime i broj godina)

dijete (ime i broj godina)

Adresa:  ulica i broj

poštanski broj i mjesto

Telefon:

E-mail:

Župa iz koje dolazite:

Dolazak, dan i vrijeme

Odlazak, dan i vrijeme

Hotel Omorika - Crikvenica
03. - 05. ožujka 2017.
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Svrha roditeljske škole
Roditeljska škola je organizirana s ciljem 
osvješćivanja osobne, društvene i duhovne 
vrijednosti roditeljstva.

Cilj 10. roditeljske škole  
je posvješćivanje roditeljske odgovornosti te pružanje
znanja i vještina pri postavljanju granica i učenju ljudskim
i kršćanskim životnim vrijednostima u odgoju djeteta.

Cijena
  Kotizacija po osobi 300  kn

  Djeca gratis

Organizator:

Prijave
slati na naznačene
adrese ili telefonski do
ponedjeljka,
28. veljače 2017.

»  Bit odgojnog 

djelovanja u 

ljudskoj je relaciji.  «

Kako moje dijete može
odrasti u odgovornu i

zrelu osobu?
Ivana Pavla II. br 1

51000 RIJEKA

Tel.: 051/581-214

E-mail: obitelj@ri-nadbiskupija.hr
www.ri-nadbiskupija.hr

www.mojaobitelj.net

       Ured za obitelj Riječke nadbiskupije       Ured za obitelj Riječke nadbiskupije

dijete (ime i broj godina)



PRIJAVNICA

Petak, 03.3.2017.
17,00 Prijava i smještaj

18,30 Otvaranje RŠ 2017.

19,00 Večera

20,15 Upoznavanje po grupama

Subota, 04.3.2017.
8,00 Doručak

9,30 Predavanje:  

 
 

Da li smo mi odgovorni roditelji i prepoznajemo
li vlastite granice?
p o  e a ilitato   o i a a ko i

10,15 Pauza

10,30 Radionica 1

12,30 Ručak

14,00 - 15,00   Individualne konzultacije 

16,00 Predavanje: 
 
 

16,45 Pauza
17,00 Radionica 2

19,00 Večera
20,30 itelj ka molit a i d uže je

Nedjelja, 05.3.2017.
8,00 Doručak

9,30 Predavanje: 
 
 

10,00 Radionica 3

12,00 Sv. Misa i završna riječ

13,00 Ručak

10

» Glavni cilj odgoja 

je omogućiti djetetu 

da samo uči.  «

Program
   
Za vrijeme predavanja i 
radionica organizirano je 
čuvanje i rad s djecom.

    
» Potrebno je više pozornosti 

posvećivati onome što dijete može 

i što čini dobro!  « Hotel Omorika - Crikvenica
03. - 05. ožujka 2017.

Koja znanja, vještine i vrijednosti
dijete usvaja primjereno razvojnoj dobi
p o  p i olo ije  a ijela e i  Ko o i

Zašto je vjera u Boga temeljna ljudska vrijednost?
a K u o la  Kola i

ože
Daj mi mudrosti

da odgajam
svoje dijete.

Blagoslovi me da ga odgajam
za krepost i mudrost.

» 

«




